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Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünü temsil eden çatı sivil toplum kuruluşlarından biri 
olarak, tüm sanayici, alt sektör derneği ve paydaş üyelerimizle her yıl önemli çalışmalara imza atıyoruz. 
Dernek olarak amacımız; inşaat malzemeleri sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, 
sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarıyla ortak değer yarattığı bir başarı sağlamasında etkili 
olabilmektir. Bu hedefimize giden yolda bizlere, üyelerimizle birlikte kurguladığımız ‘Sürdürülebilirlik 
Sözü’müz rehberlik ediyor. Derneğimizin sürdürülebilirlik çalışmalarını ve sanayici üyelerimizin 
performanslarını ilk kez,  2013 ikinci kez de 2015 Sürdürülebilirlik Raporumuzda değerlendirmiştik. 
Birleşmiş Milletlere üye ülkeler, 2015 yılında iş dünyasının karlılığını artırırken, yalnızca dünyaya zarar 
vermeme yükümlülüğü değil aynı zamanda kalıcı değer yaratma sorumluluğu konusunda da fikir 
birliğine vardılar.

Ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum kurumlarının yakaladığı bu ahenk sayesinde 2030 yol haritalarına 
rehberlik eden Sürdürülebilir Kalkınma için ‘Küresel Hedefler’ belirlendi. Bu nedenle uluslararası 
gelişmelerin sektörümüzde faaliyet gösteren şirketlerin çalışmalarına rehberlik etmesine önem 
veriyoruz.  Güçlü ve yeni düzenlemelere hızla uyum sağlayan, bugünün düne göre daha bilinçli tüketici 
ve müşterilerine hitap edebilen bir sanayinin ancak nitelikli iş gücü ve iyi bir yönetim anlayışıyla, 
Ar-Ge’ye yapılan yatırımların artırılmasıyla, teknolojiye bağlı gelişmelerin takip edilmesiyle, çevreye 
duyarlı inovatif ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz.

Sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak yaygınlaştırılması bu alandaki en büyük hedefimiz. 
İlk defa 2017 yılında Türkiye İMSAD Üyelerinin Sürdürülebilirlik İyi Uygulama çalışmalarının 
değerlendirildiği bir yarışma düzenledik. Kazananlar 41. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da ödüllerine 
kavuştu. 2018 yılında ikincisi düzenlediğimiz yarışma sonrası kazananlar yine “Geleceğe Yatırım 
Ödülleri” ile ödüllendirilecek. Bu kapsamda yarışmaya katılan projelerin detaylarını, hazırladığımız bu 
kitapçıkla sizlerle paylaşıyoruz.
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“GELECEĞE YATIRIM ÖDÜLLERİ” 
Türkiye İMSAD Üyelerinin Sürdürülebilirlik İyi Uygulama çalışmalarının bağımsız bir jüri tarafından 
değerlendirildiği bir yarışma.

BAŞVURU ŞARTLARI

• Türkiye İMSAD Üyesi ya da Türkiye İMSAD Üyesi bir derneğin üyesi olunması, 

• İnşaat Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyor olunması, 

• Yarışmaya katılacak İyi Uygulama Örneklerinin daha önce yayınlanmış Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 
Raporu’nda yer almamış olması,

• İyi uygulamaların Çevresel, Sosyal ve Ekonomik alanlarda gerçekleştirilmiş olunması,

• Başvuruların başvuru formu ile yapılması ve başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, 

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ekşi Akbulut 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi  

Dr. Öğr. Üyesi İlker Kahraman 

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, YUTAM Müdürü  

Kerem Okumuş 
S360 Sürdürülebilirlik&İletişim Hizmetleri Genel Müdürü   

Konca Çalkıvik 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-SKD Türkiye Genel Sekreteri  

Prof.Dr. Pınar Mengüç 
Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM/CEEE) Direktörü ve Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm 
Başkanı  

Selçuk Özdil 
Çedbik Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

• İyi uygulama örnekleri Çevresel, Sosyal ve Ekonomik alanlarda gerçekleştirilmiş olmalıdır,

• Değerlendirme bağımsız jüri tarafından Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu Değerlendirme Kriterlerine 
göre yapılacaktır.
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ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İKİNCİL HAMMADDE OLARAK ENDÜSTRİDE DEĞERLENDİRİLMESİ
AKG Gazbeton İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret  A.Ş.
  

Atık yönetimi ve sanayi kaynaklı çevresel etkilerin azaltımı konusu Avrupa’da uzun 
yıllardır sanayiciler ve bilim çevreleri tarafından sürekli olarak gündemde tutulmakta 
ve geliştirilmektedir. Avrupa Birliği atık yönetimi konusundaki politikalarını “sıfır atık” ve 
“döngüsel ekonomi” prensiblerinde öncülüğünde belirlemektedir. Bu nedenle endüstriyel 
simbiyoz ağlarının kurulması ve devamlılığının sağlanması önemli bir hedef haline gelmiştir.  
Ülkemizde de iyi atık yönetimi uygulamaları gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve sayısız 
uygulama ve araştırma örneği görülmektedir. Projemiz kapsamında endüstriyel simbiyoz 
örnek çalışmaları ve kurulacak bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) platformu, yaşam döngüsü 
anlayışı ile, sanayicilere atıkların önlenmesi ve azaltılması konusunda rehberlik sağlayacak ve 
benzer uygulamaların yaygınlaşması anlamında bir yenilik sunacaktır. Projede, kullanılacak 
olan sanayi atıkları ile yapılacak olan yeni ekolojik çimento, yeşil beton, yenilikçi seramik 
karolar ve kauçuk ahşap plastik kompozitler üretim çalışmalarından elde edilen veriler 
yerel sanayimizde uygulama alanları yaratılması açısından önem taşımakta olup döngüsel 

ekonominin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Projede Avrupa Ekonomisi girdisi ve çevresel etkilerin azaltılması konusunda çelik, demirli olmayan metaller, mineral, çimento, seramik 
ve cam, inşaat ve kimya sektörleri arasında işbirlikleri yaratılması hedeflenmektedir. Söz konusu işbirliği ile sanayi yan ürünleri veya 
atıkları, çimento, seramik vb. yapı malzemeleri üretimlerinde alternatif hammadde olarak değerlendirilecektir. Ayrıca kurulacak olan 
ICT platformu ile gerek proje kapsamında oluşturulacak simbiyoz ağı gerekse diğer olası ağlar, işlevsellik anlamında takip edilecektir. 
Bunun için coğrafi bilgi sistemi, optimizasyon ve yenilikçi ağ analiz indikatörleri kullanılacaktır. Proje çıktıları, hem sanayi uygulamaları 
alanında yaşam döngüsü üzerinden çevresel etkileri azaltan bir atık kullanım metodolojisi hem de hangi atıkların nereden temin 
edilebileceği ile ilgili olarak harita destekli bir sistem geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Türkiye’de yapılmış olan endüstriyel simbiyoz 
projelerine yeni bir bakış açısı katılması ve sanayi temsilcilerinin atık kullanım yöntemlerine ve uygulama örneklerine erişiminin 
artırılması hedeflenmektedir.

SİNYAL KESİCİ TEK DUVAR ve KAPLAMA MALZEMESİ
AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

AKG Gazbeton, elektromanyetik dalgalarının sağlığımızı ve veri güvenliğimizi tehdit eden etkilerini önlemek 
için yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla nano teknolojik formüle sahip EMİBLOK’u geliştirdi. Baz istasyonları, GSM 
ve Wifi dalgaları sağlımızı tehdit eden yönleriyle yanı başımızda bulunmaktadır. 50 sene öncesine göre 
1 milyon kez daha fazla EM (elektromanyetik) radyasyonuna maruz kalmaktayız. Bu radyasyon bizi 
yorgun, sinirli, uykusuz bırakmakta, konsantrasyonumuzu düşürmekte, kansere yakalanma riskimizi 
artırmaktadır. EM radyasyonu biz farkına varmadan hepimizi hasta etmektedir. Radyasyon kirliliği, ticari 
sır ve bilgilerimizin ele geçirilmesi riskini doğurmaktadır. EM radyasyonu biz farkına varmadan bilgilerimizi 
başkaları için ulaşılabilir kılmaktadır. AKG Ar-Ge merkezi tarafından hayata geçirilen elektromanyetik dalga 
emen blok ürünü EMİBLOK, sağlığımızı tehdit eden GSM, WiFi vb. EM dalgalarını emerek yapı ömrü boyunca 
elektromanyetik dalgalara karşı %99’a varan oranda pasif koruma sağlamaktadır. Yaşam alanlarımıza 

yakın olan baz istasyonlarının olumsuz etkilerini en aza indirmekte, EM engelleyici performansa sahip diğer ürünlerden farklı olarak rijit 
yapısıyla uygulama ve maliyet avantajının yanı sıra ısı yalıtımı da sağlamaktadır. Çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı okullar, anaokulu 
ve kreşler, çocuklarımıza hayat veren yenidoğan üniteleri, ana sağlığı merkezleri ve hastaneler, hastalarımıza sağlık kazandıran yoğun 
bakım üniteleri ve radyoloji merkezleri, baz istasyonu, GSM ve WiFi - EM (Elektromanyetik) dalgalarından korunmak isteyen ailelerin 
evleri, ticari sırlarını, GSM ve Wi-Fi ağ güvenliklerini önemseyen kurumların ofisleri EMİBLOK kullanım alanları arasında yer almaktadır.

ÇEVREÇEVRE ALANI
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990 kWp ÇATI ÜZERİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ 
Aluform Pekintaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

PEKİNTAŞ Grup bünyesinde Düzce’de bulunan, 35.000 m2 kapalı alana sahip,  
sandwich panel, sinus ve trapez sac, soğuk oda paneli ürün yelpazesine sahip 
ileri teknoloji üretim tesislerinde, yıllık 5 milyon metrekare üretim gerçekleştiren 
ALUFORM PEKİNTAŞ fabrikasının çatısına 990 kWp güneş enerji santrali kurulumu 
gerçekleştirilmiştir. 
ALUFORM PEKİNTAŞ, Marmara Bölgesi’nde kurulan en büyük ilk çatı santralinin 
kabulünü TEDAŞ bünyesinde yaptırarak, kendi sektöründe yenilenebilir enerji 
kullanımı konusunda öncü olmuştur. 
990 kWp kurulu güce sahip olan güneş enerji santralinde PEKİNTAŞ Grup’un diğer bir 
üyesi olan SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ A.Ş.’nin ürettiği, her biri 250 Wp gücünde olan 
toplam 3960 adet fotovoltaik güneş paneli kullanılmıştır.
ALUFORM PEKİNTAŞ, Eylül 2016’da devreye alınan bu santral ile yıllık olarak yaklaşık 
1.180.000 kWh elektrik üreterek, bu elektriğin %90’lık bölümünü öz tüketiminde 
kullanmaktadır. Sistem yıllık 666 ton CO

2
 salınımını ve 202 tona eşdeğer petrol 

kullanımını engellenmektedir. Böylece bu tesis yılda 16.000 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlamaktadır.  Kurulan güneş 
enerji santralinin ekonomik ömrü 25 yıl olduğundan dolayı, bu tesis çevresel faydaları ile birlikte, uzun vadeli ve katma değeri yüksek 
bir yatırım olma özelliği taşımaktadır. 
ALUFORM PEKİNTAŞ kurmuş olduğu bu tesis ile Türkiye’de güneş enerjisi ile üretim yapan ilk sandwich panel üretim fabrikası olmuştur.

ENDÜSTRİYEL BAĞLAYICI PROSES YIKAMA SUYU GERİ KAZANIMI
Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.

Betek’in endüstriyel bağlayıcı işletmesinde tutkal üretim faaliyeti sonrasında, reaktörler 
ve yarımamül tankları şebeke suyu kullanılarak yıkanmakta ve bir sonraki üretime hazır 
hale getirilmektedir. Yıllık ortalama 280 m3/yıl atık su işletmeden endüstriyel arıtma 
tesisine gönderilmektedir. İçeriğinde tutkal bulunması sebebi ile arıtma tesisinde 
arıtılabilmesi için oldukça fazla kimyasal sarf edilmesi gerekmektedir. Tutkal, kimyasal 
özelliğinden dolayı arıtma prosesinde oluşan arıtma çamurunda güçlü bağlar oluşturarak 
filtre pres prosesinde sorun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. 
Arıtma havuzuna gelen atık suyun incelenmesi sonucu  gelen tutkal  suyunun tekrar 
kullanılabilir potansiyele sahip olduğu anlaşılarak yıkama suyu geri kazanım projesi 
hayata geçirilmiştir. 
Öncelikle yıkama suları toplanarak farklı bir tanka alınmıştır. Tankta biriken yıkama 
suyundaki katı madde miktarı hesaplanarak, proses için uygun yoğunluğa getirilmiş ve 

üretimde kullanılmaya başlamıştır. 
Proje sonucunda elde edilen kazanımlar; ‘’Şebeke suyu kullanımında tasarruf, tutkal fire oluşumunun engellenmesi, arıtma tesisindeki 
işletme maliyetlerinin ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması’’ gibidir. Yaklaşık, 200 ton şebeke suyu tasarrufu sağlanarak, 50 ton 
kadar tutkal geri kazanılmıştır. 

ÇEVREÇEVRE ALANI
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YALIN ve YEŞİL DEĞER YÜRÜYÜŞÜ
Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş
  

Vaillant Group’un yalın üretim çalışmalarının çatısı, VPS (Vaillant Production 
System) kültürünün önemli bir parçası olan  “Yalın Değer Yürüyüşü” metoduna, 
geleceğe yatırım yapmak amacıyla Yeşil Değerleri de eklenerek kapsamı “Yalın 
ve Yeşil Değer Yürüyüşü” olarak zenginleştirildi.
Bu amaçla her ay düzenli olarak, önceden belirlenmiş bir yol haritasına göre 
farklı departmanlardan mavi ve beyaz yaka çalışanlarca oluşturulmuş bir ekiple 
işletmedeki Yalın ve Yeşil israflarını (Muda) yok etmek için çalışılmaktadır. 
Değer yürüyüşüne başlamadan önce ekibe yeni katılan kişiler için 1 saatlik eğitim 
düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde metodun amacı ve çalışma şekli anlatılmakta, 
alan sorumlusu tarafından da üretim bölgesiyle ilgili ekibe bilgi verilmektedir. Bu 
eğitim sırasında özellikle Yalın 7 kayıp (fazla üretim, bekleme, taşıma, fazla işlem, 
stok, gereksiz hareket, arızalar) ve Yeşil 7 kayıpla (enerji tüketimi, katı atıklar, su 
kullanımı, hava emisyonu, kontamine atıklar, suya karışan atıklar, gürültü) ilgili 

olarak ekip örneklemelerle bilgilendirilmektedir.
Eğitiminden sonra da birlikte yapılan değer yürüyüşünün ardından bulgular üst yönetime sunum yapılarak paylaşılmaktadır.  Burada 
ekip sayısı ve değer yürüyüşü süresi limite edilerek ekibin motivasyon ve konsantrasyonunun dağılması engellenmektedir. Ayrıca 
değer yürüyüşünün amacının bir denetim değil kendi kendini kontrol etmek olduğu mesajı ekiple paylaşılmaktadır. Bu sayede farklı 
departmanlardan oluşturulmuş takımlarla birlikte Yalın ve Yeşil konularına fokuslanıp hızlı aksiyonlar alınıp Sürekli Gelişim Kültürü’ne 
hizmet eden bir metot yaratılmaktadır.

TEKSİR KALIP GERİ KAZANIMI
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

Teksir kalıpları (case mould), seramik sağlık gereçleri üretiminde (Vitrifiye), ürün formu oluşturan 
alçı ve reçine kalıpları üretmek için kullanılmaktadır. Bu kalıplar kimyasal (Epoksi) malzemeler 
bütününden oluşan bir yapıya sahiptir. Gerek yeni mamul üretici maliyetleri ve gerekse ticari 
ömrünü tamamlayan teksir kalıplarının stoklama ve bertaraf maliyetleri üretici olarak Kaleseramik’i 
yeni çözüm arayışları bulmaya itti. Bunun sonucu ilgili bölüm çalışanlarının geliştirdiği fikir ve 
yöntemle, ömrünü tamamlayan teksir kalıplar küçük parçalar haline getirilerek yeni yapılan teksir 
kalıplarının içerisine eklendi. Bu uygulama yeni yapılan teksir kalıbı için kullanılacak kimyasal 
malzeme miktarını %25 oranında, işçilik zamanını ise %35 oranında azaltmakta ve en önemlisi 
atık oluşumunu önleyerek firmanın sıfır atık yaklaşımına katkı sağlamaktadır.    
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BİTÜMLÜ ÖRTÜ ATIKLARININ GERİ KAZANILMASI
BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş
  

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, birçok teknolojik imkanı insanlığın 
hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak mirası olan 
çevrenin bozulmasına ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, günümüzde doğal çevrenin korunması 
ve iyileştirilmesi giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. 
Dünyada ve ülkemizde birçok sektörde yer alan birçok kuruluşta 
olduğu gibi BTM’de de, çevresel sorumlulukların yerine getirebilmesi 
için üretim yönetimine ilişkin kararlarda çevre konularına duyarlı 
yaklaşımlar sergilenmekte, çevreye olumsuz etkileri en az olabilecek 
yatırımlara ve yöntemlere yönelim gerçekleşmektedir.
Eko-Verimlilik yöntemi, işletmelerin pazarın değişen dinamiklerine 
adapte olmalarını sağlayan, dünyada uygulamaları giderek artan ve 
gelişen bir araçtır. Bu yaklaşım, hem üretim maliyetlerinden tasarruf 
sağlanmasına katkıda bulunmakta, hem de işletmelerin gelirleri için 
yeni kaynaklar yaratabilmektedir.
BTM’de Eko-Verimlilik uygulamaları 2011 yılında Ozon tabakasını 

incelten şişirici gazlar yerine ikame gazların kullanımına geçiş projesiyle birlikte başlamış, 2014 yılında İZKA ve TTGV işbirliği ile 
imzalanan protokol çerçevesinde “İzmir’de eko-verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması” programı ile hız kazanmaya devam 
etmiştir. İZKA ve TTGV tarafından sanayi kuruluşlarına yapılan çağrı ve sonrasında yapılan değerlendirmeler neticesinde BTM, 
19 firma arasından seçilerek, uygulanabilir eko-verimlilik projelerine sahip, bu program kapsamında destek ve hibe almaya hak 
kazanan 4 firma arasında yer almayı başarmıştır.
İZKA ve TTGV işbirliği ile yürütülen bu program kapsamında, BTM bünyesinde proje ekipleri oluşturularak, amaç ve hedefler 
belirlenmiş, öncelikli alanlar belirlendikten sonra, eko-verimlilik fırsatlarının tespiti yapılmıştır. Üst yönetimin onayı ve desteği 
ile birlikte, tespit edilen eko-verimlilik fırsatları içerisinden, “Bitümlü membran atıklarının geri kazanımı” konulu projenin hayata 
geçirilmesine karar verilmiştir.
İZKA ve TTGV ile yapılan sözleşmeler sonrasında toplam bedeli 42.000 dolar olan projenin uygulaması 6 ayın sonunda tamamlanmış, 
6 ay boyunca da izleme ve performans ölçümleri yapılmıştır. İzleme süreçleri tamamlanan proje halen uygulanmakta ve sürekliliği 
sağlanmakta olup, projeler için yapılan tüm (makine-teçhizat, personel, sarf malzeme vb.) harcamalar, İZKA ve TTGV tarafından 
hibe ve geri ödemeli destekler ile desteklenmiştir.
Yıllık ortalama 90.000 TL tasarruf sağlanmakta olan bu proje ile birlikte;
•	 Yıllık ort. 100 ton atık azaltımı,
•	 Yıllık ort. 100 ton hammadde tasarrufu, 
•	 Yıllık 43 ton/yıl Co

2
 salınımında azalma elde edilmektedir.

BTM, İZKA ve TTGV tarafından desteklenen bu projede takım olmanın ruhunu göz ardı etmeden  “sürdürülebilirlik için eko-
verimlilik” sloganı ile birlikte yola çıkılmış ve yalıtım sektöründe eko-verimlilik projesi ile birlikte örnek ve öncü teşkil edecek 
projesi ile bir ilki daha gerçekleştirilmiştir. 
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KIZGIN YAĞ KAZAN BACASI ISISININ GERİ KAZANILMASI İLE BİRLİKTE ENERJİ TASARRUFU
BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş
  

Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte teknolojik gelişimin giderek artması çevre 
sorunlarının da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak 
kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara 
ulaşmıştır. Bu nedenle, günümüzde doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi 
giderek önem kazanmaktadır. Dünyadaki gelişme ve gereksinimleri yakından takip 
eden BTM, sektördeki liderliğini sürdürebilmek amacıyla çevre duyarlı yatırım ve 
projeler yapma gerekliliğinin bilincindedir.
Eko-verimlilik (Temiz üretim), yüksek verime sahip üretim teknoloji ve yöntemlerinin 
kullanımıyla, aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı 
ve daha az atık üretimi prensibine dayanmaktadır. Bu niteliği ile sadece çevresel 
kaygılara değil, “doğal kaynakların korunması”, “endüstriyel verimlilik” ve “ekonomik 
kalkınma” gibi pek çok farklı alana da hitap etmektedir.
BTM’de Eko-verimlilik programı kapsamında, “Kızgınyağ kazan baca ısısından enerji 

elde edilmesi” konulu proje hayata geçirilmiş, İZKA ve TTGV ile yapılan sözleşmeler sonrasında toplam bedeli 211.000 TL olan 
projenin uygulaması altı ayın sonunda tamamlanmış ve altı ay boyunca da izleme ve performans ölçümleri yapılmıştır. İzleme 
süreçleri tamamlanan projemiz halen uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta olup, proje için yapılan tüm (makine-teçhizat, 
personel, sarf malzeme vb.) harcamalar, İZKA ve TTGV tarafından hibe ve geri ödemeli destekler ile desteklenmiştir.
Yıllık ortalama 250.250 TL tasarruf sağlanmakta olan bu projeyle birlikte;
•	 Yıllık ortalama 2,5 milyon kWh enerji tasarrufu,
•	 Yıllık 503 ton/yıl CO

2
 salınımında azalma elde edilmektedir.

Türkiye’de yalıtım sektörünün öncülerinden olan BTM,  bu projeyle birlikte, gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün 
kılan faaliyetleri gerçekleştirmenin, çevreye olan sorumluluk bilincini ve duyarlılığını bir kez daha kanıtlamanın haklı gururunu 
yaşamaktadır.

ST 100 PLUS
Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş.
  

Dünya enerji tüketiminin %40’ı binalardaki ve yapılardaki ısıtma-soğutma 
enerjisi oluşturmaktadır. Bu noktada yapıların en önemli enerji kayıpları kapı, 
pencere ve cephelerde gerçekleşmektedir. Çuhadaroğlu tarafından hazırlanan 
bu projenin temel hedefi; yüksek ısı yalıtımı sağlayarak doğal kaynaklarımızı ve 
doğal zenginliklerimizi korumaktır. ST100 PLUS doğrama sistemleri, yüksek ısı 
yalıtımlı cam elyaf takviyeli polyamid 54mm ısı bariyerleri ve takviye ısı yalıtım 
malzemeleri sayesinde enerji kaybını standart çift cam pencerelere göre  
%65 daha az olmasını sağlamaktadır. Isı yalıtımı ile kişi başına düşen enerji 
tüketiminden oluşan karbon emisyonu (ton/yıl) %35 boyutlarına düşürülebilir.  
Ayrıca tasarımlarda kullanılan profillerin statik analiz ve hesaplamaları sonucunda 
alüminyum tüketiminin minimum seviyelerde tutulması sağlanmıştır. Tüm 
bunların yanı sıra, kullanıcıya çeşitli alternatifler sunan estetik detaylar ile hem 
fizyolojik hem psikolojik konfor sağlamak amaçlanmaktadır. 
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BRICKER: KOMPLİKE KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK DERİN AKTİF VE PASİF 
TADİLAT STRATEJİLERİ 
EÇEM Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi

Pasif ve aktif sistemler kullanılarak gerçekleştirilen BRICKER, AB - FP7 içindeki komplike kamu binalarında derin tadilat 
projelerinin öncülerindendir. Projenin ana hedefi, Avrupa’nın farklı iklim bölgelerindeki büyük çaplı kamu binaları için ileri 
enerji çözümleri önermek ve bu önerilerin Türk, İspanyol, İtalyan, Alman, Polonyalı ve Belçikalı proje ortaklarıyla birlikte 
gerçekleştirilmesi idi.  Proje kapsamında biri Liege, Belçika ve diğeri de Aydın, Türkiye olmak üzere iki çözüm uygulaması 
başarıyla tamamlanmıştır. Türkiye’nin Adnan Menderes Üniversitesi ana kampüsünde bulunan uygulama alanı yeni 
teknolojilerin geliştirildiği ve test edildiği pasif ve aktif çözümler içermektedir.
Pasif çözüm, hastane binasının dış kabuğunun 0,038 W / m²K ısı iletkenliğine ve 190 kg / m³ yoğunluğa sahip çok özel bir 
yalıtım malzemesi ile yalıtılmasından oluşmaktadır.  Aktif çözüm, güneş enerjisinden eşzamanlı olarak elektrik üretmeyi, 
ısıtma ve soğutma yapmayı ve hastanenin ana bloğunun enerji kullanımını azaltmayı hedefleyen bir çözümdür. Bu çözüm, 

projenin Türkiye uygulama ayağında eşsiz bir şekilde oluşturulmuştur. Bu uygulama, güneş enerjisini kullanan, emisyonsuz, yenilikçi bir trijenerasyon sistemini 
içermektedir. Trijenerasyon sistemlerinin doğal gaz, fuel-oil ve kömür gibi enerji kaynaklarını enerji kaynağı olarak kullanması yaygın olarak bilinmektedir. 
Ayrıca; güneş enerjisi, güneşi takip eden parabolik oluk tipi kollektörler (PTC) ile toplanmaktadır. Sistem bu sayede güneşten 1400 kW ısı enerjisi toplayabilme 
kapasitesine sahiptir. Toplanan güneş enerjisi iki Organik Rankine Çevrimi (ORC) birimi ile elektriğe dönüştürülmekte ve ORC birimlerinden kalan geri kalan enerji 
ve doğrudan toplanan güneş enerjisi yaz aylarında soğutma, kış aylarında ısıtma ve kullanım sıcak suyu sağlamak için kullanılmaktadır. Soğutma, ısıl olarak 
aktifleştirilmiş bir adet adsorpsiyonlu chiller tarafından sağlanmakta olup, ORC birimlerinden gelen atık ısı ve güneşten toplanan fazla ısı ile desteklenmektedir. 
Adsorpsiyonlu chiller, hastanedeki mevcut elektrikli soğutucuları desteklemektedir. Bu ticari büyüklükteki bir ekipmanın Türkiye›deki bir kamu binasında kullanımı 
bir ilktir. Kolay bakım, düşük işletme maliyeti ve asgari iç enerji tüketimi, soğutma teknolojisinin seçimindeki önemli faktörler olmuştur.
BRICKER içinde kurulmuş olan güneş toplama sistemi Türkiye’de tektir.  Komplike binalar için geliştirilmiş olan bu aktif-pasif enerji verimliliği uygulaması, Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Binası›nı Dünya›daki en ilginç örneklerden biri yapmaktadır.

NEED4B: YENİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ METODOLOJİSİ ve YÜKSEK PERFORMANS HEDEFLİ 
ÇALIŞMALARIN YENİ BİNALARA UYGULANMASI 
EÇEM Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi

6 yıl sürmüş olan NEED4B, AB-FP7 kapsamındaki enerji odaklı öncü projelerden biridir. Projenin ana hedefi yeni düşük enerjili 
binaların tasarımı, inşası ve işletme / bakım safhalarını kapsayan, pazar tarafından talep gören, açık ve kolaylıkla uygulanabilir 
bir metodoloji geliştirmektir. Metodoloji oluşturulurken, İsveç, Belçika, İtalya ve Türkiye’de uygulama binaları yapılmıştır. Bu 
binalarda, NEED4B Metodolojisi kullanılarak mevcut tekniklere göre yapılmış binalardan %65 daha az olan enerji tüketim 
değerine tekabül eden, yıllık 60 kWsaat/m²’lik değerin altında enerji performansı değerini sağlamak hedeflenmiştir. 
Proje kapsamında tasarım, inşaat, işletme/bakım alanlarında ilgili paydaşlardan oluşan ‘’Enerji Verimliliği Takımı’’ (EET) 
oluşturulmuştur.  Bu takımın aktif olarak yer aldığı ‘’Optimizasyon’’ ve ‘’Önceliklendirme’’ adımları geliştirilerek, en doğru 
kararların alınması sağlanmıştır. Yenilikçi yaklaşımlar olarak belirlenen ‘’Entegre Proje Hizmetleri (IPD)’’, ‘’Bina Bilgi Modellemesi 
(BIM)’’, ‘’Yaşam Döngüsü Analizi/Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCA/LCC)’’, ‘’Bilimsel Kriterler’’ olarak belirlenen ‘’Teknik’’, ‘’Enerjik’’ 

ve ‘’Ekonomik/Bürokratik’’ alanlar; ‘’Kullanıcı Gereksinimleri’’ni ifade eden, ‘’Maliyet Etkinliği’’, ‘’Enerji Performansı’’, ‘’Kalite’’, ‘’Teslim Zamanı’’ ve ‘’Çevresel Etki’’ 
konuları, projenin tüm safhalarında uygulanarak düşük enerjili bina proje yönetimine sistematik bir bakış açısı getirmiştir. Proje her aşamada hedef enerji tüketim 
değerini sağlamak için izleme ve geri bildirim yöntemleri ile kontrol edilmiştir.
Türkiye’den Özyeğin Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan 17,756 m² kapalı alana sahip Yabancı Diller Yüksekokulu (SCOLA) Binası gerçek zamanlı izleme sonuçlarına 
göre yıllık 50 kWsaat/m²’yi sağlayarak NEED4B projesinin hedeflerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve metodolojinin oluşturulmasında büyük katkı sağlamıştır.  
Yeni büyük-akademik binalarda entegre mimarlık ve mühendislik uygulamaları ile yüksek performans hedeflerine ulaşılmış SCOLA’da kullanılan sistemler şöyle 
sıralanabilir:  Pasif sistemler olarak, cephe yönlerine göre seçilmiş dikey delikli gölgelikler, yatay panjurlar, iç perdeler kullanılmış, camların Sc değerlerine göre özel 
seçimler yapılmış, bina kabuğunda düşük U değeri hedeflenmiştir.  Yenilenebilir enerji kaynağı olarak 126 kW güce sahip güneş panelleri seçilmiştir.  40W gücünde 
LED ve T5 armatürler kullanılarak otomasyon ile aydınlatma sisteminin enerji tüketim yoğunluğu düşürülmüştür.  Isıtma sisteminde kampüs merkez tesisinde doğal 
gaz yakıtlı kazanlardan elde edilen düşük sıcaklıklı ısıtma suyu (LTHW) tesis edilmiştir.  Yüksek verimli kazanlar, oksijen dengeleme ve karbonmonoksit kontrol 
sistemi ile birlikte kullanılmıştır.  Havalandırma sisteminde soğutulmuş su kampüs merkez tesisinde üretilmektedir.  Binada kullanılan bir başka yenilenebilir enerji 
kaynağı da, toprak bazlı ısı değiştiricidir.  Bu sistem kullanılarak binanın besleme havası doğal havalandırma ile sağlanıp kısmi soğutma ve ısıtmada kullanılmaktadır.
Binada ‘’Çok Boyutlu Enerji Performansı İzleme, Görselleştirme ve Optimizasyon Platformu’’ kullanılmaktadır.  HVAC ve aydınlatma sistemlerinin tam kontrolünü 
sağlamak üzere farklı kullanımları (aydınlatma, ısıtma, havalandırma, PV’ler, gibi) ölçen sensörler, sayaçlar ve vericiler yüklenmiştir. ‘’Bina Enerji Gösterge Tabloları’’ 
binanın kullanıcılarına gerçek zamanlı izleme sağlayarak enerji tasarrufu yapmalarını sağlamaktadır.

ÇEVREÇEVREEKONOMİ ALANI



TÜRKİYE İMSAD ÜYELERİ
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ 

10

ALARMLI SİLİNDİR 
Kale Güvenlik Sistemleri A.Ş.

Kapı üzerinden gerçekleşen en yaygın hırsızlık yöntemi, kapı üzerinde bulunan kilit silindirinin kırılarak 
kapının açılması yöntemidir. Kilit silindirini kırmak için çeşitli ekipmanlar kullanılmakta ve böylece kapılar 
kolaylıkla açılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada bu tür hırsızlık olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Alarmlı 
silindir kilit sektöründe Euro profil silindir diye tabir edilen profilin içerisine sığdırılmış bir elektro mekanik 
sistemdir. Bu profile entegre edilmiş Li-ion pil ve elektronik devre, alarm tahrik mekanizmasının hırsızlık 
girişimlerinde tuzak kısmından kırılması ile çalışır. Ürün tetiklendiğinde 80 Desibel ses ile çevreyi 15 
dakika boyunca uyarır. Üzerinde bulunan tuzaklı yarıktan dolayı istenilen yerden kırılması ile ürün yenisi 
ile değişene kadar kullanılmaya devam edilebilir. Bu üründeki hedef; kapıda silindir kırılarak yapılan 
hırsızlık girişimine caydırıcılık sağlamaktır. Ürün birçok ülkede patent koruması altına alınmıştır.   

SICAK SOĞUK SU MUSLUK VALFİ ve POMPALI SİRKÜLASYON BİRİMİ
Erk Mühendislik

Su ve enerji kayıplarını ve israfı önleyen; bu farklı sıcak su tesisat sistemi ünitesi;  “boşa 
su akıtmadan” sıcak su gelmesini ve enerji tasarrufu sağlayan; otomatik kontrollü sıcak 
soğuk su musluk valfi ve “by-passlı” dolaşım pompa ünitesi kombinasyonu olup; mevcut 2 
borulu sistemlerde; kombi, termosifon, güneş enerjisi, boyler, heat-pump, kat ısı istasyonu 
vb. sıcak su üretim cihazlarına veya lavabo altında ara musluk su girişlerine bağlanarak 
çalışmaktadır. 
Duş ve lavaboya bir “by-passlı” musluk takılarak, kombi altında bağlanarak da kullanılabilir. 
Musluk sıcak suyu açılmadan önce; cep telefonundan veya uzaktan kumandadan ya da 
özel tasarımlı kumandalı kol kaldırmadan sola çevrilerek sirkülasyon pompası çalıştırılır. 
Isı kaynağına uzak musluklarda; borudaki soğuk suyu boşa akıtmadan, geçici olarak 
tesisata geri pompalayıp, gerektiği zaman ve gerekli noktada, anlık olarak musluk ağzına 
kadar sıcak su sirkülasyonu sağlayarak, sıcak su elde eder. Sıcak su musluğa ulaştıktan 
sonra termostattan gelen komut ile pompa kapanır, sesli uyarı verir, sıcak su soğuk su ile 
karışmadan, by-pass işlemi durur, akış yönü tekrar şebeke yönüne döner, musluk açılabilir 
hale gelir. 

Sıcak su kullanımına başlarken veya durdurulduğunda; banyoda, ilk kullanımda ve sabunlanma sırasında boşa akıtılan sudan ayda 1,5 ton tasarruf 
sağlar. Pompa sadece 10-60 saniye boyunca çalışır, sürekli çalışmaz ve pompa elektrik tüketimi azdır. Ek bir 3. boru hattına gerek yoktur. Borudan 
ısı kaybı ve elektrik sarfiyatı da %80 azdır. Yurt dışında benzer sistem pompaları 220V, 100W güç tüketirken, bu özel tasarım ürün 24V, 30W güç 
tüketmektedir ve daha emniyetlidir. Amorti süresi ortalama 2 yıldır.
Uluslararası Patent başvuruları 2016 ve 2017’de yapılmış olup, dünya çapında kitlesel olarak satılabilme özelliği ile ülke ekonomisine döviz girdisi 
ve istihdam sağlayabilmektedir. 
Ek ürün olarak “by-passlı disk valf” ve “pompalı musluk” tasarım ve üretim çalışmaları ise devam etmektedir.
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EKSTRA DEFANS 
Kale Güvenlik Sistemleri A.Ş.

Bu ürün alarm sistemlerine bir ek koruma sağlaması için geliştirilmiştir. Kapıdan yapılan hırsızlık 
girişimlerinde genellikle kapı silindiri kırılarak içeriye girilmektedir. Hırsız kapı silindirini kırıp içeriye 
giriş yaptığında alarm sisteminin devreye girmesi ortalama 20 saniye zaman (kullanıcı parolası giriş 
süresi) almaktadır.  Tasarlanan Ekstra Defans ürünü ile amaç; hırsız içeriye girmeden, henüz hırsızlık 
girişimi yapıldığında alarmın devreye girmesini sağlamaktır. Bu da hırsız ile ev sahibinin yüz yüze kalma 
ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Bu da kapı silindirine bir tuzak konumlandırarak sağlanmaktadır. 
Hırsız kapı silindirini kırdığında silindir tuzak kısmından kırılmakta ve kablosuz haberleşme yöntemi ile 
alarm sistemine haber vererek alarmı devreye sokup alarm merkezine de hırsızlık girişimi bildiriminde 
bulunulmaktadır. Kötü niyetli kişi içeriye giremeden alarm sistemi sireni 100 Desibel, Ekstra Defans 
silindiri 110 Desibel ses ile uyarılmaktadır. Kapı silindirinin geriye kalan kısmı kapının içinde kaldığından 

kilidi açma işlemi yapılamamaktadır. Hırsız bunun için bir uğraş verse dahi bu uğraşı alarm siren sesi çalarken vermek zorundadır. Siren sesi 
haricinde alarm merkezine haber gitmekte, alarm merkezi müşteriyi uyarmakta ve kolluk kuvvetlerine haber vermektedir. Ekstra Defans 
ürünü ile amaç; hırsızlık girişimini daha ilk adımda, hırsızı içeriye sokmadan fark etmek, alarm siren sesi ile hırsızı kaçırmak, hırsızlık girişimini 
ev sahibine hemen haber vermek ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmektir. Ayrıca hırsızlık girişimi yapılmış olsa dahi, ev sahibi 
evine geldiğinde tuzak kısmından kırılmış olan silindire anahtarını takarak kapıyı açıp evine girebilmektedir.  Çalışmanın bir çıktısı da evin 
içerisinde bulunan kişilerin hırsız ile karşı karşıya gelmemesi, kötü niyetli kişinin eve/iş yerine ayak basamamasıdır. Ürünün ek özellikleri; 
anahtarı kapıda unuttuğunuzda 10 saniye içerisinde 100 Desibel ses ile kullanıcıyı uyarması, alarm paneli ile silindirin iletişimsizlik yaşaması 
ve silindir içerisindeki pilin zayıflaması durumunda alarm izleme merkezinin kullanıcıyı uyarmasıdır.  Bu özellikleri ile de kullanıcıya maksimum 
güvenlik sağlamaktadır.

BOZÜYÜK FABRİKALARI TRANSFORMASYON PROJESİ
Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş

ErP -Energy Related Products (Enerji İle Alakalı Ürünler Yönetmeliği) devreye girmesi ile, 
üretilen ürün gamında yapılacak değişikliklerle birlikte, üretim teknolojisi ve metotlarında 
yapılacak değişikliklerle, üretim ve lojistik faaliyetlerinde verimlilik artışı, üretim ve depolama 
alanlarında optimizasyon, üretimde daha ileri teknoloji kullanımı, daha az doğal kaynak kullanımı 
hedeflenmiştir. 
Türk DemirDöküm fabrikalarının 2017-2021 stratejileri doğrultusunda üretmekte olduğu kombi, 
şofben gibi su ısıtı cihazları ile ilgili tüm üretim süreçlerinin dönüşümünü kapsayan proje fikri Mayıs 
2016’da oluşmuştur.
Şirketin 2017 – 2021 iş planları çerçevesince üst yönetim tarafından yapılmış olan değerlendirme 
neticesinde; ErP -Energy Related Products (Enerji İle Alakalı Ürünler Yönetmeliği)’ne uygun kombi 
üretimi yapmak üzere yeni bir montaj hattı yatırımına, 1978 yılında kurulumu gerçekleştirilmiş 

olan Su Isıtıcıları fabrikasının aynı adreste bulunan ve halen mamul deposu / sevk merkezi olarak kullanılan binasına taşınmasına ve bu taşıma 
esnasında mevcut üretim hat ve ekipmanlarının modernize edilerek üretim teknolojilerinin Endüstri 4.0 devrimi ile uyumlu hale getirilmesine karar 
verilmiştir. 
Proje kapsamında yeni hat ve modernize edilen mevcut hatlar, Vaillant Group Üretim Sistemi Prensipleri (VPS:Vaillant Production System), Değer 
Akış Analizleri (VSM:Value Stream Mapping) ve MTM metotları kullanılarak tasarlanmıştır. Analiz ve tasarım çalışmalarına Endüstri 4.0 hedeflerine 
uygun olarak AMS+ (Assembly Management System; Montaj Yönetim Sistemi) dahil edilerek, ileri teknoloji kullanımı sağlanmıştır.
AMS+; (Montaj yönetim sistemi) Montaj esnasında insan inisiyatifinden kaynaklı hataların minimize edilmesi ve izlenebilirliğin artırılması amacıyla 
uygulanmıştır. Kurulan bu sistem ile daha doğru ve hatasız üretimler gerçekleştirilerek izlenebilirliğimiz artırılmıştır. 3D yerleşim tasarımı yapılarak, 
daha doğru ve optimize yerleşim sağlanması hedeflenmiş, hataların daha tasarım aşamasında farkedilerek, nihai hale getirilmesi sağlanmıştır. Yeni 
ve modernize edilmiş hatlarda, havalı ile tam otomatik çalışan test üniteleri sayesinde mevcutta kullanılan su ve gaz kullanımı sıfırlanmış, çevreye 
karşı daha duyarlı teknolojiye geçiş yapılmıştır. Ayrıca ıslak teste göre test süresinde %50‘ye varan avantaj sağlanmıştır. 
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BİYOÇEŞİTLİLİK PROJE YARIŞMASI (QUARRY LIFE AWARD)
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 

Akçansa Çimento ve şirket ortağı HeidelbergCement tarafından 
her iki yılda bir düzenlenen “Biyoçeşitlilik Proje Yarışması 
(Quarry Life Award)” sektöre özgün bilim ve eğitim yarışmasıdır. 
Yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde eş zamanlı olarak 
yürütülmekte ve bu sayede küresel bir sinerji oluşturulmaktadır. 
Biyoçeşitlilik Proje Yarışması’nın ana amacı, maden sahalarının 
flora ve fauna değeri hakkında farkındalık yaratmak ve bunu 
daha fazla geliştirebilecek projeler üretmek suretiyle arazi 
bozunumunu engellemek ve aynı zamanda iklim değişikliği ile 
mücadeleye destek vermektir. Öğrencileri doğayı incelemeye 
teşvik etmek, maden sahaları ve komşu çevre arasındaki 
bağlantıyı geliştirmek ve yerel paydaşları birlikte çözümler 
üretmeye dahil etmek diğer önemli amaçlardır.
Yarışma, bilimsel araştırma ve sosyal fayda kategorileri olmak 
üzere iki ana kategoriden oluşmaktadır. Konusunda uzman jüri 
heyeti tarafından değerlendirilen projeler ödüllendirilmekte ve 

projelerin hayata geçirilmesi için aksiyonlar alınmaktadır. Ulusal ölçekte seçilen en iyi projeler, uluslararası düzeyde yeni bir değerlendirmeye 
alınmaktadır. 2015 yılında ÇEVKO tarafından; Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları kategorisinde Büyük Ölçekli İşletme sınıfında Yeşil 
Nokta Sanayi Ödülü’ne layık görülen Biyoçeşitlilik Proje Yarışması’nın paydaşları arasında BirdLife International ve European Union Business @
Biodiversity yer almaktadır. 2018 yılındaki yarışmada, Türkiye’den özel bir kolej tarafından yapılan proje uluslararası düzeyde “Student Class 
Project”  kategorisinde ödül almıştır. 

AKÇANSA BETONİK FİKİRLER PROJE YARIŞMASI
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve ekonominin yapı taşı olarak tanımlayabileceğimiz inşaat sektörünün 
iskeletini oluşturan beton ve çimentonun önemi her geçen gün artmaktadır. Akçansa, bu bilinci 
temelden, üniversite sıralarında oluşturmaya başlamak, konuya farkındalık yaratmak için çalışmalara 
başladı ve 2010 yılında Betonik Fikirler Proje Yarışması’nı hayata geçirdi. Akçansa 10 yıldır devam eden 
yarışma ile sektöre yön verecek gençlerin, yaratıcı ve inovatif fikirlerini desteklemekte, betonun kullanım 
alanlarını genişletip farkındalık yaratmakta,  yeni neslin uygulanabilir, sürdürülebilir projelerinin hayata 
geçirilmesine olanak sağlamaktadır.
Üniversitelerin tüm fakülte ve bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve akademisyenlere 
açık olan yarışmada sektörde fark yaratacak yenilikçi ve uygulanabilir fikirler yarışmaktadır. Finale kalan 
proje sahipleri, jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdikten sonra ilk üç belirlenerek ödül töreninde 
açıklanmaktadır. Dereceye girenler Akçansa’da staj imkanı, fikirlerinin demolarının hayata geçirilmesi ve 
teknolojik ürünlerle ödüllendirilmektedir.
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AKÇANSA SATIŞ AKADEMİSİ
Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret  A.Ş.

Akçansa Satış Akademisi, satış odaklı eğitimlerle Akçansa’ya ve çimento 
sektörüne yatırım yapan kurumsal bir akademidir. Şirket çalışanlarının yanı sıra 
bayi ve bayi personeli için de profesyonel eğitim ve workshoplar düzenleyerek, 
mevcut yöntem ve tekniklerin daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Akçansa 
Satış Akademisi sayesinde, ürünün imalattan satışa sunulmasına kadar geçen 
süreçte çalışanların yüksek performansı, hassasiyeti ve işine gösterdiği önem, 
ürün satışa çıktıktan sonra bayi ve bayi çalışanı tarafından da sergilenmeye devam 
etmektedir. Bayi ve bayi çalışanları öncelikli yönetim anlayışı ve sürekli gelişim 
olanaklarından faydalanarak, değişen koşullar karşısında değerlerini korumaktadır. 
Böylece Akçansa, işini geleceğe taşımak isteyen bayilerine sürdürülebilir büyüme 
olanağı sunmaktadır.
Akçansa Satış Akademisi kapsamında iki ana program yer almaktadır.
Geleceğin Liderleri Programı: Akçansa’nın sürdürülebilir bayi yönetimine ilişkin 
çalışmaları kapsamında geliştirilen bir uygulamadır. Bu program ile başta üniversite 

öğrencileri olmak üzere Akçansa müşterilerinin bir sonraki neslini temsil eden gençlere ulaşılması hedeflenmektedir. Düzenlenen 
eğitim ve farkındalık çalışmalarının temel amacı, gençlerin sektörün farklı öncelik konularında bilgilenmeleri, iş süreçleri konusunda 
uzmanlaşmalarıdır. Aynı zamanda Akçansa’yı daha yakından tanımaları sağlanmaktadır. 
Akçansa Patronlar Programı: Akçansa bayilerinin kendilerine ve organizasyonlarına ayna tutmalarına yardımcı olacak uygulamalarla 
kişisel ve kurumsal gelişim ihtiyaçlarını anlamalarını sağlamak, maliyet yönetiminden insan kaynaklarına kadar farklı konularda 
kurumsallaşmanın gerektirdiği sağlam yapıyı oluşturmalarına destek vermek amacıyla Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle ‘Akçansa 
Patronlar Programı’ tasarlanmıştır.

ENGEL OLMA ORTAK OL!
Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.
  

Betek ile Darıca Bir Umut Engelliler Derneği; ortaklaşa gerçekleştirdiği mavi kapak 
toplama projesiyle ortopedik engelli bireyin tek başına hareket etmesini, özgürce 
gezmesini, yaşadığı dünyayı keşfetmesini sağlamak için tek yürek oldu. “Engel Olma 
Ortak Ol!” projesiyle işletmelerden ve çalışanların evlerinden getirdiği mavi kapaklar 
Betek’in Gebze fabrikasında toplandı. Düzenli aralıklarla ‘Kocaeli Darıca Bir Umut 
Engelliler Derneği’ne teslim edildi. Engelli bireyleri tekerlekli sandalyeye kavuşturmak 
Betek için de en büyük mutluluk oldu. Plastik kapaklarla geri dönüşüme katkı 
sağlarken, ihtiyaç sahiplerinin de özgürlüğüne şahit olmanın sevinci yaşandı. Tonlarca 
toplanan mavi kapaklar sayesinde engelli bireylere tekerlekli sandalye temin edildi. 
Başlatılan bu proje ile tüm Betek çalışanları doğayı korumakla birlikte yardımlaşmanın 
da huzurunu yaşadı. 
Her birey bir engelli adayıdır!..
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SİVAS BEYPINAR ORTAOKULU KIZ FUTSAL TAKIMI SPONSORLUĞU
Cvs Havalandırma Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
  

Yerli ve milli bir firma olan Cvs, kız çocuklarına imkân verilince önlerinde 
hiç bir engel duramayacağını göstermek amacıyla çıktığı yolda; kızlarımızın 
antrenmanlarda ve maçlarda kullanabilecekleri eşyaların teminini sağladı.
Kızlarımız için futbol forması, kaleci forması, antrenman yeleği, futbol topu, 
voleybol topu, masa tenisi raketi, masa tenisi topu, masa tenisi filesi, tekmelik,  
spor çantası, havlu bilekliği, futbol ayakkabısı firma tarafından gönderildi. Verilen 
destek sadece maddi değil aynı zamanda da manevi olarak da çok yüksektir. 
Firma iletişimi hiçbir zaman koparmadı ve takımlarının adını “Yıldız Kızlar”  koydu. 
Sadece Futsal’da değil, aynı zamanda atletizm yarışmalarında da kızlarımız 
başarılar elde etmiştir. Atletizm’de Sivas İl 2.’liği ve 3.’lüğü kazanmışlardır. 
Bunların yanı sıra erkek öğrenciler de düşünülerek spor aktivitelerine katılmaları 
desteklenmiştir. Erkekler de atletizm yarışmalarında Sivas İl 3.’lüğünü ve 4.’lüğünü 
elde etmişlerdir. Yıldız kızlarımız başarıları ile tüm Türkiye’ye örnek olmuştur. 

İŞYERLERİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ
Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.
  

Ergonomi işin çalışana ve çalışanın işe uyumunu sağlayabilmektir. 
Amacı yalnızca iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek değil, 
çalışanların ruhsal ve fiziksel açıdan korunması için çalışma 
koşullarının iyileştirilmesidir. Türkiye’de kas iskelet sistemi 
hastalıkları her 10 kişiden birinde görülmektedir.  Dolayısıyla bu 
projenin amacı hem çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak 
hem de kas iskelet sistemi hastalıklarını azaltarak Türkiye’ye fayda 
sağlamak ve örnek olmaktır. İşyerindeki ergonomi çalışmalarının 
temel amacı, çalışma ortamını çalışan için en uygun hale getirmek 
ve bunun sonucunda başta bel olmak üzere boyun, sırt, el, bilek, 
omuz sorunları gibi işe bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıklarını 
ve bunlara bağlı iş gücü kayıplarını azaltmaktır. Bu kapsamda 3 
aşamalı bir ergonomik plan oluşturuldu. 1. aşamada ergonomi risk 

değerlendirmesi yapıldı. İş istasyonları incelenerek bel, sırt, boyun, eklemlere binen yüklenmeleri sayısal değer olarak tespit edildi. 
2. aşama da eğitimlere yer verildi. Ergonomi konusunda hem teorik hem pratik eğitimlere daha da ağırlık vererek Ergonomi bilincinin 
arttırılması sağlandı. Ayrıca işletmeler, makine kullanan operatörler ve ofis çalışanları için fizyoterapist eşliğinde egzersiz programları 
hazırlandı ve saha çalışmaları ile birlikte uygulamaları yapıldı. 3. Aşamada ise takip ve sonuçlar izlendi. Aksiyonların takibi ve verilerin 
izlenmesi güncel olarak devam etmektedir. 2018 yılında 2017 verilerine göre Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına bağlı  işgücü kayıplarında 
ortalama % 12,9 azalma tespit edilmiştir. Bu çalışma için sevindirici ve umut verici bir başlangıç olmuştur. Ergonomi konulu bu proje ile 
yaşam kalitesi ve iş memnuniyeti arttırılmış, hastalıklara bağlı iş günü kaybı azaltılmış, verimlilik ve kazançta artış sağlanmıştır.
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LINEADECOR ENGELSİZ MUTFAK
Dekor Ahşap Ürünleri San. A.Ş.

Lineadecor’un, her kullanıcının güvenli, fonksiyonel ve estetik bir mutfak kullanma imkânına 
sahip olması gerektiğine olan inancı, engelsiz mutfak projesi için motivasyon kaynağı 
olmuştur. Proje içeriği, genel standartlar dahilinde olmayan veya geçici/kalıcı fiziksel engelleri 
olan kullanıcıların, mutfakta karşılaştıkları çevresel kısıtları ortadan kaldırmak olarak belirlenmiştir.
Ürün ve hizmetlerin toplumun ortalamasını alan verilere göre oluşturulduğu tasarım anlayışının 
geride bırakılıp toplumun bütününü önemseyen, eşitlikçi bakış açısının değer kazandığı 
çağımızda, fiziksel olarak engelleri olan kullanıcıları da kapsayan bu proje “herkes için tasarım” 
yaklaşımı ile tasarlanmıştır.
Tasarlanan mutfak mekânında hareketli çalışma ve depolama üniteleri, açık raf sistemleri, sürgülü 
çekmece modülleri, erişilebilir cihaz dolapları gibi farklı fonksiyonel çözümler bulunmaktadır. 
Gereksiz detaylardan arındırılmış, kullanımı esnasında düşük efor gerektiren, ulaşılabilir ve esnek 

kullanıma açık ürünler yaratılmıştır. Bu proje, sosyal sürdürülebilir bir ürün geliştirme politikası ile yeni pazarların fark edilmesine, yeni servis 
ve ürünlere yatırım yapılmasının önünün açmıştır. 
Lineadecor’un sosyal sorumluluk açısından projeyi sahiplenerek tasarım çalışmaları ile öncü ve özendirici olması, bireylerin birbirine 
bağımlılık hallerini azaltmasını sağlamıştır. Lineadecor yaptığı bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ve özellikle üniversitelerle işbirliği 
içinde olmaya özen göstermektedir. Bu hem farkındalığın ve duyarlılığın artmasını sağlamakta hem de sivil toplum kuruluşlarına daha fazla 
söz hakkı verilmesi konusunda etkili olmaktadır. Engelsiz Mutfak projesi ile Türkiye’de herkes için tasarım kavramına dikkat çekilmesine ve 
benzeri aktivitelerin bilinirliğine katkı sağlayabilmek de önemsenmektedir.

YENİ NESİL: ENERJİ VERİMLİLİĞİ OKURYAZARLIĞI, ALTYAPISI ve ETKİSİNİN SAĞLANMASI 
EÇEM Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi

YENİ NESİL, enerji verimliliği konusunda sağlam bir enerji verimliliği eğitimi 
kültürü oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.  Bu projede, hem 
düşük enerjili binalar için yenileme çalışmalarına, hem de meslek ve teknik 
okullarındaki eğiticilere yönelik bir kılavuz hazırlanarak enerji verimliliği 
kültürünün gelecek nesillere aktarılması öngörülmüştür.  Bu amaçla EÇEM 
(Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi) EYODER (Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Derneği) ve ENVER (Enerji Verimliliği Derneği) ile dernek olarak, Çekmeköy 
Kaymakamlığı, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy Belediyesi 
ile kamu olarak işbirliğine gitmiştir.  İleri enerji verimliliği kavramlarını ülke 
çapında yaygınlaştırmak amacı ile öncelikle Çekmeköy ilçesi sınırları içerisinde 
yer alan üç adet mesleki ve teknik okulda kısa ve uzun dönemli enerji etüdleri 
gerçekleştirilmiş, proje iştirakçileri ve paydaşlarla düzenlenen çalıştaylarla süreç 
tanımları yapılmış, kılavuzlar oluşturulmuş ve mesleki ve teknik okulların 9. 
sınıfları için «Enerji Verimliliği Modülü» oluşturulmuştur. Bu modül 14 saat 

teorik eğitim, 12 saat uygulama ve 14 saat bireysel çalışma aktivitelerini içermektedir.  Teorik konular şunlardır: “Giriş; Bina Kabuğu; Isıtma, 
Soğutma ve Havalandırma; Aydınlatma; Kontrol Sistemleri; ICT ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları.“
Sürdürülebilirliğin üç yapı taşı olan toplum, çevre ve ekonomi aynı zamanda EÇEM’in, yani Enerji Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin de ana 
hedefleri arasında yer almaktadır. YENİ NESİL’de enerji verimliliği okur-yazarlığı ve farkındalığının, öğretmenler ve eğitmenler aracılığı ile 
artırılması konusundaki çalışmalar ile toplumdaki enerji verimliliği okur-yazarlığının nesilden nesile aktarılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda 
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının %75 mertebesinde olduğu düşünüldüğünde, enerji verimliliği okur-yazarlığı ve farkındalığının 
artırılması ile ülke ekonomisine uzun vadede önemli derecede katkısının olacağı öngörülmektedir. Son olarak, Türkiye’de tüketilen enerjinin 
büyük bir bölümünün fosil yakıtlardan sağlandığı düşünüldüğünde, enerjinin daha az tüketilmesi ile karbon salımının azalacağı söylenebilir.

ÇEVREÇEVRESOSYAL ALAN



TÜRKİYE İMSAD ÜYELERİ
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ 

16

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘DİSİPLİNLERÖTESİ DÜŞÜNCE’Yİ MERKEZE ALAN BİR GİRİŞİM OLARAK 
‘YAKLAŞ’
EÇEM Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi

Son birkaç yüzyıldır uzmanlaşmaya verilen önem, uzaklaşma riskini 
de beraberinde getirdi. Bu uzaklaşma, toplumun karşılaştığı 
kompleks konuların ele alınması ve çözüme yönelik stratejiler 
geliştirilmesi sürecinde zorluklar yaşanmasına neden oldu. Bu kısır 
döngüden çıkmak için, çokdisiplinli, disiplinlerarası ve de 
disiplinlerötesi modellerin oluşturulmasının önemi giderek daha 
geniş kesimlerce de anlaşıldı. Bu yaklaşımlardan her biri, norm dışı 
düşünme ve problem çözmeyi ve strateji geliştirmeyi ilerletmek için 
farklı disiplinlerden bireyleri bir araya getirme ortak özelliğini 
paylaşmaktadır. Ancak, disiplinlerötesi yaklaşım, diğerlerinden farklı 
olarak ‘rönesans insanı’ benzeri bir yaklaşımla, geleneksel 
disiplinlerin tüm sınırlandırmalarını terk etmesine yardım etmektedir. 
Bunun için de disiplinler bazında ayrışmış durumdaki bilgiyi yeniden 
bir araya getirmek, bütünleştirmek ve disiplinlerötesine geçmek için 
gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir.
Kurulduğu 2009 senesinden bu yana, EÇEM bilginin bütünleşik 
oluşumu ve aktarılması için gerek gerçekleştirdiği projeler, yaptığı 

araştırmalar, gerekse bilginin akademiye transferi için vermekte olduğu dersler ve kurguladığı yenilikçi öğrenme deneyimleri sebebiyle 
disiplinlerarası çalışma kültürü açısından önemli bir model teşkil etmektedir. 2018 senesinde “disiplinlerötesi düşünce”yi merkeze alan 
bir girişimi hayata geçirerek, “yenilikçi düşünce”nin de hız kazanmasına yardımcı olmuştur. 
Özü Disiplinlerötesi Düşünce, bir CEEE/EÇEM girişimi olarak bu amaca yönelik çabaları Özyeğin Üniversite çatısı altında birleştirmek ve 
akademik eğitimin bu yöndeki dönüşümüne aracılık, rehberlik etmek, ivme kazandırmak amacıyla başlatılmıştır.  Ekim 2018 tarihinde 
gerçekleşen ‘Yaklaş’ başlıklı ilk etkinlikle disiplinler ötesine geçmek için gerekli koşullar tartışmaya açılmış, karma disiplinli 11 öğrenci 
atölyesiyle de kompleks konulara disiplinlerötesi yaklaşım deneyimlenmiştir. 
Disiplinlerötesi Düşünce’ye odaklanmış bir birimin profesyonel anlamda oluşturulmuş olması, gerek akademi gerekse iş çevreleri 
açısından model teşkil edebilecek önemli bir adımdır.
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